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1. 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон,  

103/15 и 99/16), члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015 

и 26/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бољевац 

за 2017. годину („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

33/16, 19/17 и 29/17), Председник општине доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2017. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 25/15 и 19/17), Раздео 4 – Општинска 

управа, глава 4.01 - Општинска управа, Програм 15 – 

Локална самоуправа, ПА 0602-0009 – Текућа буџетска 

резерва,  функције 130 – Опште услуге, економска 

класификација 499 – Средства резерве, одобравају се 

Председнику општине Бољевац средства у износу од 

518.000 динара и Општинском правобранилаштву 

средства у изнсоу од 173.000 динара. 

 

 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се:  

 

- у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.01 – 

Председник општине, Програм 16 – Политички систем 

локалне самоуправе, ПА 0002 – Функционисање 

извршних органа, функција 111 – Извршни и 

законодавни органи, на следеће апропријације: 

- економска класификација 411 – Плате, додаци и 

накнаде запослених – 336.000 динара, 

- економска класификација 412 – Социјални доприноси 

на терет послодавца – 23.000 динара, 

- економска класификација 465 – Остале дотације и 

трансфери – 11.000 динара, 

- економска класификација 415 – Накнаде трошкова за 

запослене – 15.000 динара, 

- економска класификација 423 – Услуге по уговору – 

96.000 динара и 

- економска класификација 426 – Материјал – 37.000 

динара и 

 

- у оквиру раздела 5 – Општинско правобранилаштво, 

глава 5.01 – Општинско правобранилаштво, Програм 15 – 

Опште јавне услуге управе, ПА 0004 – 

Општинско/градско правобранилаштво, функција 330 – 

Судови, на следеће апропријације: 

- економска класификација 411 – Плате, додаци и 

накнаде запослених – 2.000 динара, 

- економска класификација 415 – Накнаде трошкова за 

запослене – 13.000 динара, 

- економска класификација 421 – Стални трошкови – 

5.000 динара, 

- економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали – 3.000 динара и 

- економска класификација 485 – Накнада штете за 

повреде или штету нанету од стране државних органа  – 

150.000 динара. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

                                                         

У Бољевцу, 14.12.2017. године 

Број: 401-1196/2017-II 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

2 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1108/2017-III-03 од 

20.11.2017. године Месне заједнице Оснић у оквиру 

економске класификације 421 и 426 у износу од 5.000,00 

динара.  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице Оснић за 

2017. годину. 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Оснић, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-1206/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

3. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 
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 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1128/2017-III-03 од 

27.11.2017. године Месне заједнице Валакоње у оквиру 

економске класификације 421 и 426 у износу од 4.000,00 

динара. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице 

Валакоње за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Валакоње, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-1207/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

4. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1129/2017-III-03 од 

28.11.2017. године Месне заједнице Оснић-Тимок у 

оквиру економске класификације 421 и 425 у износу од 

2.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице Оснић-

Тимок за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Оснић-Тимок, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

 

Број: 401-1208/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

5. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1165/2017-III-03 од 

07.12.2017. године Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац у оквиру економске класификације 422 у износу 

од 860,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1209/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

6. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1166/2017-III-03 од 

07.12.2017. године Основне школе „9. српска бригада“ 
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Бољевац у оквиру економске класификације 426 у износу 

од 615,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1210/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

7. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1167/2017-III-03 од 

07.12.2017. године Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац у оквиру економске класификације 415, 421, 

423, 425, 426, 444, 482, 512 и 515 у износу од 62.503,00 

динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1211/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

8. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1171/2017-III-03 од 

11.12.2017. године Месне заједнице Боговина насеље у 

оквиру економске класификације 423 и 425 у износу од 

11.840,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице 

Боговина насеље за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Боговина 

насеље, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1212/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

9. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1189/2017-III-03 од 

14.12.2017. године Културно-образовног центра Бољевац 

у оквиру економске класификације 421, 423, 426 и 511 у 

износу од 212.000,00 динара. 
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Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Културно-образовног 

центра Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Културно-образовном центру 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1213/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

10. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1191/2017-III-03 од 

14.12.2017. године Предшколске установе „Наша радост“ 

Бољевац у оквиру економске класификације 414, 422, 

423, 424, 425, 426 и 512 у износу од 211.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Предшколске установе 

„Наша радост“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Предшколској установи „Наша 

радост“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1214/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

11 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1190/2017-III-03 од 

14.12.2017. године Предшколске установе „Наша радост“ 

Бољевац у оквиру економске класификације 422, 423, и 

426 у износу од 113.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Предшколске установе 

„Наша радост“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Предшколској установи „Наша 

радост“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1215/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

12. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1199/2017-III-03 од 

15.12.2017. године Месне заједнице Оснић-Тимок у 

оквиру економске класификације 421 и 426 у износу од 

1.700,00 динара. 

  

Члан 2. 
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 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице Оснић-

Тимок за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Оснић-Тимок, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-1216/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

13. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( 

„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 

99/16), члана 30. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2017. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

33/16, 19/17 и 29/17) и члана 68. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број 1/08, 

25/15 и 26/17), председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

на  

основу добровољних трансфера од физичких и правних 

лица 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу добровољних трансфера од физичких 

и правних лица у износу од 26.000,00 динара. 

 Пренос средстава извршиће се на рачун број 840-

744151843-84 – Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да на основу 

одређеног акта изврши измену на страни прихода и 

измену апропријације за извршење наменског расхода, 

односно да  успостави равнотежу у приходима и 

расходима буџета општине Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитури Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-1217/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

14. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода на основу 

добровољних трансфера од физичких и правних лица, 

заведен под бројем: 401-/2017-II од 18.12.2017. године и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода на  

основу добровољних трансфера од физичких и правних 

лица  

 

Члан 1. 

 На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке 

о буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и то 

увећати следећу економску класификацију код извора 

финансирања 08 – добровољни трансфери од физичких и 

правних лица: 

 

- економску класификацију 744151 - «Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа општина» увећати за 

26.000,00 динара, тако да уместо планираних 

«602.800,00» динара износи «628.800,00» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на страни 

прихода увећати за 26.000,00 динара, тако да 

уместо планираних  «582.088.182» износи 

«582.114.182». 

 

 

На страни расхода извршити измену члана 8. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2017. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 

29/17) и то увећати следеће апропријације за извршење 

расхода у оквиру Раздела 4.- Општинска управа, Главе 

4.01 – Развој културе, Програма 13 – Развој културе и 

информисања, Функције 820 – Услуге културе, извора 

финансирања 08 - добровољни трансфери од физичких и 

правних лица: 

 

- економску класификацију 423 – „Услуге по 

уговору“ код Програмске активности 0002 – 

Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, увећати за 2.000 динара, тако да 

уместо планираних „20.000“ динара износи 

„22.000“ динара и 

- економску класификацију 512 - «Машине и 

опрема» код Програмске активности 0001 – 

Функционисање локалних установа културе, 

увећати за 24.000 динара, тако да уместо 

планираних «95.0000» динара износи «119.000» 

динара. 

  

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 26.000 динара, уместо 

планираних  «582.088.182» износи 

«582.114.182». 

 

Члан 2. 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           20. децембар 2017.године 

     година X    Број  39-1                                                                                                                                                                                                                   стр.   7 

 Задужује се Одељење за финансије и пореску 

администрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потрбно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2016. годину. 

 

Члан 3. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар-

Експозитура Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију ради реализације и архиви. 

        

Број: 401-/2017-II 

У Бољевцу, 18.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

15. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1204/2017-III-03 од 

18.12.2017. године Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ 

Подгорац у оквиру економске класификације 414, 416, 

423, 425 и 426 у износу од 121.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „Ђорђе 

Симеоновић“ Подгорац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „Ђорђе 

Симеоновић“ Подгорац, Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1219/2017-II 

У Бољевцу, 19.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

16. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 14. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2017. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 33/16, 19/17 и 

29/17) и члана 68. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), 

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1220/2017-III-03 од 

19.12.2017. године Општинске управе општине Бољевац 

у оквиру економске класификације 421, 423 и 472 у 

износу од 520.000 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Општинске управе 

општине Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Општинској управи општине 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1221/2017-II 

У Бољевцу, 19.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


